
 

28 மா#$ 2021 ஞாய'()*கிழைம /ழ0ைதக2 

ம()3 இைளஞ#க6*கான ச#வேதச ெஜப 

நா2. இ?வ@டBதிC ேநா*க3 'பா#BதாD 

ம()3 ேகEடD'. 15 ஆ3 G(றாIJD 

‘/ழ0ைதகைளK பா#*க ேவIL3, 

ேகEக*MடாN’ எC)  இPகிலா0திD 

ேதாCறிய ஒ@ பழெமாழி உ2ளN. 

வ'வாதPக2 நட*/3 ேபாN, /ழ0ைதகளாD 

மதிKTமி*க எNU3 வழPக VJயாN எCற 

க@BN இ@*கிறN . எனWX3, நாPக2 

ந3Tகிேறா3 ந3 ேதவாலயPகளWD 

இைளஞ#கைள* காண ேவIL3, ேகEக 

ேவIL3; /ழ0ைதகளWC /ரDகைள 

நாPக2 ந3Tகிேறா3. தி@$சைபய'C 

வா[*ைக*/ இைளஞ#க2 

இCறியைமயாதவ#க2, ேம\3 இள3 

வயதினராD ேதவனWட3  ேபசU3, 

அவ@*கா^  ெசயDபடU3 VJ_3, அவரN 

ரா`யBைத அ(Tதமான வழிகளWD கEடU3 

VJ_3.  

/ழ0ைதகைள ம()3 இைளஞ#கைள 

தaவ'ரமாக ேச#*க ப'Cவ@3 சில 

பb0Nைரகைள பயCபLBத நாPக2 

உPகைள ஊ*/வ'*கிேறா3. 

இKபb0Nைரக2 அ0த ஞாய'()*கிழைம 

உPக2 ஆராதைனய'D உ2ள 

இைளஞ#களWC வா[*ைக_3, 

தி@$சைப_3 VCேனா*கி ெசDல 

பயX2ளN. உPக2 இைளஞ#க63 ம()3 

அவ#களWC தைலவ#க6டC ேவைல ெச^N  

இைதB திEடமிடU3, இதC ஒ@ ப/தியாக 

அவ#களWC /ரDக2  ேகEகKபLவைத 

உ)திெச^யU3. /ழ0ைதக2 ம()3 

இைளஞ#களWடமி@0N பb0Nைரக2 ம()3 

ஆேலாசைனகைள ேசகb*க 'ஆராதைன 

திEடமிடD கண*ெகLKT'-ஐ 

பயCபLBதலா3. 

ெஜப$ 

இN /ழ0ைதக2 ம()3 

இைளஞ#க6*கான ச#வேதச ெஜப நா2 

எCபதாD, ெஜப3 ெச^வN மிக V*கிய3 

ெஜப3 ஆராதைனய'C ஒ@ V*கிய M). 

இைத நaPக2 ஆராதைனய'D ேச#*க சில 

ேவ)பEட வழிக2 இPேக 

• உPக2 பைடய'D உ2ள வயதானவ#க2 

உPக2 ப'2ைளகைள_3 

இைளஞ#கைள_3 e(றி MJ 

அவ#க6*காக ெஜப'*க ேவIL3. 

• ஆராதைன*/ VC, உPக2 பைடய'D 

உ2ள /ழ0ைதக2 ம()3 

இைளஞ#க6டC அவ#களWC 

ேதைவகைளK ப(றி வ'வாதி*க 

ேபePக2. உPக2  இைளஞ#க2 

எதி#ெகா263 V*கிய சfக 

ப'ர$சிைனகளாக அவ#க2 எCன 

பா#*கிறா#க2 எC) அவ#களWட3 

ேக6Pக2. இைவ ஆராதைனய'C ேபாN 

காIப'*கKபEL ெஜப3 ெச^யKபடலா3. 

உPகளாD VJ0தாD இவ(றி(காக 

ெஜப'*க சைபய'D சி) சி) /g*களாக 

ப'b*கலா3. 

• சில /ழ0ைதகைள_3 

இைளஞ#கைள_3 இைளஞ#கைளK 

பாதி*/3 ப'ர$சிைனகைளK எgத 

ெசாDலி அத(காக ஆராதைனய'C ேபாN 

ேமைடய'D இ@0N ெஜப'_Pக2. 

ஆராதைன தி(டமிட+ 

வழிகா(/ !ழ#ைதக' ம)*+ 
இைளஞ/க01கான 
ச/வேதச ெஜப தின+ 



 

• உPக2 பைடய'D உPக6*/ 

/ழ0ைதக2 அDலN இைளஞ#க2 

இDைலெயCறாD, அவ#க6*காக 

ெஜப'*க சிறிN ேநர3 ெசலவ'LPக2. 

உPக2 உ2h# சfக3, உPக2 நாL 

ம()3 உலகிC ப'ற ப/திகளWD உ2ள 

/ழ0ைதக2 ம()3 இைளஞ#க2 ம*க2 

எதி#ெகா263 /றிKப'Eட ப'ர$சிைனக2 

/றிBத சில ஆரா^$சி ெச^N அத(காக 

ெஜப'_Pக2. 

சா'சி 
• ஆராதைனய'C ேபாN சில 

இைளஞ#கைள ேதவC அவ#க6ைடய 

வா[*ைகய'D ெச^த நCைமக2 

ெச^தா# எCபைதK ப(றி   பகி#0N 

ெகா2ள ைவ_Pக2. நaPக2 அ?வா) 

ெச^ய வழி இDைல எCறாD அவ#களWC 

சாEசிைய  ேநரைலய'D அDலN VCேப 

பதிUெச^யKபEL ஆராதைனய'D 

ஒளWபரKபலா3. 

இைச 

• ஆராதைனய'D நaPக2 ேச#*/3 

பாடDகைள உPக2 இைளஞ#க2 ேத#U 

ெச^ய ைவ_Pக2 . அவ#களாD 

VJ0தாD இைச மiEடD ம()3 பாடD 

ஆராதைன ேநரPகைள அவ#க2 

உதவ'_டC நடBNPக2. 

• /ழ0ைதக2 N2ளW /திBN பாட 

உ(சாகமான பாடDகைள$ 

ஆராதைனய'D ேச@Pக2,அவ#க2 

வாசி*க சில க@வ'கைள_3 ெகாLPக2 

(Jர3j, ேஷ*க#க2, J3ப'ரDj, 

மரா*காj ேபாCறைவ). 

கைல ெவள/0பா1 

• அவ#களWC /ரDகைள* ேகEகU3 

மதி*கU3 ேவIL3 எCற ேநா*கBதிD 

இைளஞ#க2 கவ'ைத, நடன3, நாடக3, 

பாடD ேபாCறவ(ைற நிக[Bதி, அதC 

அ#BதBைத ெவளWKபLBதலா3. 

ேதவெச4தி 
• வழPகKபEட திEடBதிD உ2ள 

ேவதKப/தி, க@Kெபா@2க2 ம()3 

ேக2வ'கைளK பயCபLBதி உPக2 

சைப*/ ெபா@Bதமான ெச^திையB 

தயாb*கU3. 

• ஒ@ இைளஞC தயாராக இ@0தாD, 

அவ#க2 ெச^திைய வழPக அவXடC 

ேவைல ெச^_Pக2 ேதைவKபEடாD 

அைதB தயாb*கU3 உதUPக2, 

அவ#க2 ஆதb*கKபLவைத_3 

ஊ*/வ'*கKபLவைத_3 உண#கிறா#க2 

எCபைத உ)திKபLBதி* ெகா26Pக2. 

• ெச^திய'C ஒ@ ப/தியாக, உPக2 

சைபய'D உ2ள வயதானவ#க2 

இைளஞ#கைள_3 அவ#களWC 

வா[*ைகைய_3 எ?வா) காணU3 

ேகEகU3 ெச^கிறா#க2 எCபைத_3 

அவ#க2 இைளஞ#கைள உPக2 

தி@$சைபய'D எ0தளவ'(/ 

இடமளW*கிறா#க2 எCபைத சி0தி*க 

ைவBN அதைன ெச^ய ஊ*/வ'*கU3. 


